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Abstrakt 

The main aim of this thesis is to determine which type of knowledge is most prevalent in 

activities that are based on historical sources in two Swedish textbooks published for History 

1b, aimed for upper secondary school students. This was achieved with the use of Ammert and 

Sharp’s (2016) matrix called “Knowledge types in textbook activities”, which categorizes the 

type of knowledge generated through textbook activities into four categories: Statement, 

Explanation, Reflection/analysis, and Emancipatory. The results of this study show that 

statement questions are the most common questions provided in both textbooks’ source-

activities, while emancipatory questions is only shown once. Furthermore, by studying the 

source-activity sections’ function in relation to the textbook’s main text it could be concluded 

that textbooks whose source-activity sections’ function is to problematise the content of the 

main text need to include more explanatory, reflecting/analyzing and emancipatory than 

textbooks whose source-activity sections’ function is to both create and problematise new 

knowledge that is not related to the main text. This is due to the latter’s need of statement 

activities for the pupils to absorb and understand the new knowledge that is presented, while the 

same is achieved in the former’s relation to the main text. Finally, this study shows the 

advantage a teacher has in using this matrix when purchasing new textbooks and planning the 

course content. By using this method the teacher can both improve their selection of textbooks 

and create activities that compliment the knowledge generated through the textbook activities, 

which leads to the teacher’s job becoming more efficient and effective. 
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1 Inledning 

 

Sedan 2010-talets början, med den ständigt växande tillgången till information som finns 

på internet, har kraven på att utveckla kunskaper i användning, tillämpning och kritik av 

källor ökat. Detta speglas inte minst i läroplanen för grundskolan, där ordet källkritik 

nämns inte mindre än 185 gånger.1 Än mer har frågan blivit aktuell genom den ökade 

mängden gymnasieskolor som bistår med en bärbar dator till alla elever, vilket har gjort 

att de har ständig tillgång till information bara ett par klick bort. Hur ska all information 

sorteras? Vilken information är fel och vilken är rätt? Kan informationen vara påverkad 

av utomstående faktorer som formar presentationen av innehållet? Kunskapen i att kunna 

ställa dessa frågor till material ska elever få möjlighet att utveckla i skolan, och inte minst 

blir historieämnet ett av de centrala ämnena i frågan, där förmågan att ta till sig kunskap 

genom källor är grunden till att kunna förstå vår historia. Genom att använda sig av 

historiskt källmaterial vid övningar ges eleverna möjlighet att samtidigt utveckla både 

sina historiekunskaper och sin omvärldskunskap. Detta leder till att uppgifter som baserar 

sig på historiska källor blir mer och mer relevanta, men vilken kunskap förmedlar 

uppgifterna? Får eleverna möjlighet att utveckla kunskaperna som finns utskrivna som 

krav i läroplanen genom dem eller behövs mer uppgifter vid sidan av? Dessa frågor 

kommer detta arbete att ställa till två läroböcker som har inkluderat uppgifter som baserar 

sig på historiskt källmaterial.  

 

1.1 Syfte  

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur didaktiskt relevanta övningsuppgifter 

baserade på historiskt källmaterial är i två läromedel för kursen Historia 1b på gymnasiet. 

För att nå en uppfattning om detta kommer uppgifterna att studeras genom en kvalitativ 

innehållsanalys, där ett redan existerande ramverk som kategoriserar kunskap i fyra olika 

kunskapsformer ska agera underlag för analysen. Mer specifikt är det frågorna som 

tillkommer källorna som kommer att studeras och kategoriseras. Vidare kommer även de 

avgränsade sektionerna där källuppgifterna presenteras att studeras i sin helhet med 

                                                 
1 Alm & Wallin 2017, hämtad från < https://skolvarlden.se/artiklar/sa-ska-elever-lara-sig-att-granska-

kallor> 



  

 

2 

ändamålet att diskutera hur källuppgifternas kunskapsförmedling görs relevant genom 

sektionernas upplägg och struktur.  

 

Studien kommer alltså att diskutera vilken sorts kunskap som genereras genom uppgifter 

baserade på historiskt källmaterial och huruvida de är didaktiskt relevanta för att nå 

kunskapskraven i Historia 1b. Hypotesen är att uppgifter som använder historiskt 

källmaterial kan bredda elevernas fördjupningsmöjligheter inom ämnet och öka 

lärobokens didaktiska relevans genom att eleverna kan arbeta med uppgifterna med hjälp 

av vetenskapsteoretiska modeller samt få en naturlig övning i källkritik. Ändamålet är 

även att visa på hur lärare kan använda sig av detta ramverk för att identifiera vilka 

kunskapsmål som uppfylls av läroböckerna och vilken kunskap som behöver fördjupas 

vid sidan av, vilket kan effektivisera och konkretisera elevernas lärande.   

 

1.2 Disposition  
 

Arbetet kommer att inledas med en beskrivning av ramverket som ska användas vid 

studien samt dess ursprung. Detta åtföljs av en metod- och materialdiskussion där 

urvalet av material och arbetets analysmetod, innehållsanalys, presenteras och 

diskuteras. Efter ett kortare bakgrundskapitel som inkluderar relevanta delar av Historia 

1b:s syfte, centrala innehåll och kunskapskrav presenteras huvudstudiens resultat, där 

stoffet kategoriseras utifrån de fyra kunskapstyperna. Avslutande förs sedan en 

diskussion angående resultatens betydelse för läroböckernas didaktiska relevans samt de 

fördelar som lärare kan få genom att använda metoden i planeringsarbetet.  

 

1.3 Forskningsläge 

 

Mängden forskning som har gjorts angående användning av källuppgifter i läroböcker är 

liten. Likaså är forskning om uppgifter i läroböcker smalt, framförallt när det kommer till 

en kunskapsteoretisk studie av dem. Det som har genomförts är gjort att Niklas Ammert 

och Heather Sharp, som 2016 publicerade artikeln ”Working with the Cold War – Types 

of Knowledge in Swedish and Australian Textbook Activities”. Artikeln handlar om att 

identifiera olika sorters kunskap som förmedlas genom svenska och australiska 

läroböckers arbetsuppgifter. För att kunna studera detta har de konstruerat ett ramverk 

som kan användas ”vid planering av undervisning och vid studier (analyser) av läromedel 
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i samband med till exempel uppsatser”.2 Ramverket består av fyra kunskapskategorier: 

konstaterande kunskap, förklarande kunskap, reflekterande och/eller analyserande 

kunskap, samt emancipatorisk och transformativt skapande typ av kunskap.3 Resultaten 

visar att ungefär hälften av övningarna (51% i australiska böcker, 47% i svenska böcker) 

består av frågor som förmedlar konstaterande kunskap, vilket syftar till frågor som 

innehåller vad-, hur-, vem- och när-frågor. Detta följs av förklarande (35% resp. 28%), 

reflekterande/analyserande (12% resp. 20%), och sist emancipatorisk kunskap (2% resp. 

5%).4 Det som även visade sig var att i framförallt australiska läroböcker som hade 

uppgifter som baserades på källmaterial var frågorna inte mer reflekterande eller 

analyserande än frågor som inte baserades på källmaterial. Svenska läroböckerna med 

deras begränsade utbud av övningsuppgifter som baserade sig på historiskt källmaterial 

innehöll däremot i högre utsträckning reflekterande/analyserande frågor än de australiska 

böckerna.5  

 

1.4 Frågeställningar 

 

Ramverket som nämnts ovan kommer i denna studie att användas för att studera vilken 

sorts kunskap uppgiftsektioner som använder historiskt källmaterial förmedlar. För att nå 

en djupare diskussion om sektionernas didaktiska relevans i förhållande till resten av 

läroboken kommer dessutom deras upplägg och struktur att kartläggas. Faktorer som kan 

tänkas påverka detta är bland annat var sektionerna är placerade i boken, huruvida 

sektionernas funktion är att fördjupa det som redan står i huvudtexten eller om sektionerna 

är tematiskt fristående från den, samt hur många källor och frågor som inkluderas i 

sektionerna. Utifrån dessa tankebanor har tre frågeställningar utformats:  

 

 

- Vilken typ av kunskap genereras genom uppgifter som baseras på historiskt 

källmaterial i två läromedel för Historia 1b? 

- Vilken funktion i förhållande till resten av läroboken fyller källuppgiftsektionerna 

i två läromedel för Historia 1b? 

                                                 
2 Ammert 2017, hämtad från <https://historielab.dk/att-ova-historia/> 
3 En mer extensiv beskrivning av de fyra kunskapskategorierna presenteras i teorikapitlet.  
4 Ammert & Sharp 2016, 70 
5 Ammert 2017, hämtad från <https://historielab.dk/att-ova-historia/> 
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- Hur påverkar källuppgiftsektionernas kunskapstyper lärobokens didaktiska 

relevans? 
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2 Teori 

Då detta arbetes huvudsyfte är att studera vilken sorts kunskap som förmedlas i 

källuppgiftsektionerna kommer teorikapitlet att bestå av en kartläggning av Ammert och 

Sharps ramverk samt tidigare forskning angående kunskapsbegreppet som ramverket har 

inspirerats av.  Kategorierna som utgör Ammerts och Sharps ramverk är inspirerade av 

dels Habermas tre kunskapstyper, dels Ammerts tidigare artikel ”What do you know 

when you know something about history?”.6 Den artikeln använder i sin tur sig av Blooms 

reviderade taxonomi för att kategorisera kunskapstyper. Därmed kommer teorikapitlet att 

kartlägga bakgrunden till ramverkets uppkomst genom att presentera Blooms taxonomi, 

Habermas tre kunskaper, Ammerts artikel från 2014, och slutligen Ammert och Sharps 

ramverk som ska användas för denna studie.  

 

2.1 Kunskapskategorisering 
 

 

2.1.1 Blooms (reviderade) taxonomi 

 

Den ursprungliga och mest kända taxonomin som har gjorts för att klassificera lärandemål 

och kunskap är Blooms ”taxonomy of educational objectives”, utgiven 1956, vars syfte 

var att på ett mer generellt vis illustrera och förklara de kognitiva processerna som pågår 

när människor lär sig något. Taxonomin är hierarkisk och beskriver sex kategorier, eller 

steg, som ett lärandeobjekt tar för att uppnå en viss kunskap: 

 

1. Kunskap - kunna ta till sig fakta 

2. Förståelse - kunna förstå fakta som memorerats 

3. Tillämpning - kunna utföra något med de fakta och den förståelse som man 

har fått 

4. Analys - kunna se samband mellan olika fakta 

5. Syntes - kunna dra egna slutsatser 

6. Utvärdering - kunna producera, planera och generera något nytt7 

                                                 
6 Ammert, 2014 
7 Lundgren, Säljö & Liberg 2017, 564f 
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Då taxonomin är hierarkisk i sin utformning menar Bloom et al. att de lägre kategorierna 

är förutsättningar för att kunna nå de senare kategorierna. Taxonomin har agerat underlag 

för mångfallet utredningar för att utforma undervisningsmål och provuppgifter.8  

 

Blooms taxonomi undergick 2001 en revision av en av de ursprungliga författarna, David 

Krathwohl, tillsammans med Lorin Anderson, för att bemöta ny forskning inom området. 

Den nya versionen använde sig av benämningar i verbform i sin kognitionsbeskrivning, 

där kategorierna (1) minnas, (2) förstå, (3) tillämpa, (4) Analysera, (5) Värdera och (6) 

skapa togs fram istället för de tidigare begreppen.9 Den reviderade versionen presenterade 

även en inkludering av kunskapsdimensionen, vilket tydliggör den distinktion man kan 

se mellan olika sorters kunskap och hur de kognitiva processerna agerar på olika sätt inom 

de olika sorters kunskaperna. De fyra kunskapstyper som inkluderas är: 

 

A. Faktakunskap - de grundläggande fakta som eleven måste veta för att förstå en 

disciplin och/eller lösa problem i den 

Aa. Terminologi 

Ab. Specifika detaljer och delar 

B. Begreppskunskap - relationen mellan de olika faktakunskaperna inom 

disciplinen i en större struktur som gör att de fungerar tillsammans 

Ba. Klassificeringar och kategorier 

Bb. Principer och generaliseringar 

Bc. Teorier, modeller och strukturer 

C. Procedurkunskap - hur man tillämpar diverse metoder och kunskaper som man 

har tagit till sig inom disciplinen 

Ca. Ämnesspecifika färdigheter och algoritmer 

Cb. Ämnesspecifika tekniker och metoder 

Cc. Kriterier för att avgöra när man ska använda lämpliga metoder 

D. Metakognitiv kunskap - allmän kognitionskunskap samt medvetenhet och 

kunskap om ens egna kognition.  

Da. Strategisk kunskap 

                                                 
8 Lundgren, Säljö & Liberg 2017, 564f  
9 Lundgren, Säljö & Liberg 2017, 564f  
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Db. Kunskap om inlärningsfrågor inkluderat lämplig kontextuell och villkorlig 

kunskap 

Dc. Kunskap om sig själv10 

 

Tanken är att man ska i sin planering kunna placera in mål med undervisningen på ett 

tydligt sätt i de olika cellerna för att tydliggöra vad det är man ska lära sig för kunskap, 

samt hur man ska uppnå den.11 

 

2.1.2 Habermas tre kunskaper 

 

Enligt Habermas finns det tre sorters synsätt på vetenskap och kunskap som tre olika 

vetenskapsdiscipliner manifesterar. Den första vetenskapsdisciplinen kallar han för de 

empirisk-analytiska vetenskaperna, vilket främst innebär naturvetenskaperna. Den andra 

är de historisk-hermeneutiska vetenskaperna, där vetenskaper inom humaniorafältet 

ingår. Det sista blocket, de systematiska handlingsvetenskaperna, inkluderar studier om 

ekonomi, sociologi och statsvetenskap. De empirisk-analytiska vetenskaperna 

manifesterar ett sorts tekniskt kunskapsintresse där själva behärskandet och kunskapen 

om naturen ingår. De historisk-hermeneutiska vetenskaperna innehar ett praktiskt 

kunskapsintresse i förståelsen om människans plats i kulturella traditioner. Slutligen har 

de systematiska handlingsvetenskaperna, likt de empirisk-analytiska vetenskaperna, ett 

kunskapsintresse om lagbundenheter, men inriktar sig mer på de administrativa och 

tekniska delarna som uppehåller samhället som entitet. Ytterligare en dimension i dessa 

vetenskapers kunskapsintresse är att de ämnar frigöra sig från själva tvånget som 

lagbundenheterna skapar, samt försöker finna skillnaderna i oföränderliga 

lagbundenheter och vad som är föränderliga ideologier. Detta sista kunskapsintresse 

kallas därför för det frigörande kunskapsintresset. De vetenskaper med ett frigörande 

kunskapsintresse kallas av Habermas för kritisk samhällsvetenskap.12  

 

 

 

                                                 
10 Anderson & Krathwohl 2001, I.  
11 Anderson & Krathwohl 2001, 27 
12 Kjörup 2009, 85f 
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2.1.3 Vad kan du om du kan något om historia? 

 

Ammert diskuterar i sin artikel ”What do you know when you know something about 

history?” om elevernas egna uppfattningar angående vad för kunskap som förmedlas i 

historieämnet. Studien var tvådelad, där elevernas egna uppfattning om vad för kunskap 

historieämnet innehåller utgjorde första delen. Som metod genomförde han en 

enkätstudie bland tre niondeklasser och kategoriserade sedan deras svar i Blooms 

reviderade taxonomitabell utefter begreppen faktakunskap, begreppskunskap, 

procedurkunskap, och metakognitiv kunskap. I den andra delen av studien ombads 

eleverna i ytterligare en enkät att ställa frågor till ett presenterat material, i detta fall en 

passage i Ordinary Men av Christopher Browning, för att åskådliggöra vilken sorts 

kunskap som eleverna besitter genom att ställa frågor som speglar en viss sorts kunskap.13 

Studien kom å ena sidan fram till att elevernas beskrivning av vad för kunskap som ingick 

i historieämnet var till största del faktakunskap, medan de å andra sidan förmedlade en 

djupare kunskap genom sina frågor. Enligt Ammert kan detta tyda på en diskrepans 

mellan vad elever tror att de kan och vad de verkligen kan när de aktivt arbetar med 

material.14  

 

2.1.4 Ammerts & Sharps ramverk för att kategorisera läroboksövningar 

 

Ammert och Sharps ramverks15  syfte är att användas för att kategorisera 

övningsuppgifter i historieläroböcker. Kategorierna är som tidigare nämnt inspirerade av 

dels Habermas tre kunskapstyper, dels fynden i Ammerts tidigare artikel ”What do you 

know when you know something about history?”.16 Den artikeln använder i sin tur sig av 

Blooms reviderade taxonomi för att kategorisera kunskapstyper.  

 

Ramverket är uppbyggt av fyra kategorier som var för sig står för en viss kunskap. Den 

första kategorin är konstaterande kunskap, vilket berör frågor som är direkt ställda 

frågor som inte kräver en djupare analys eller tolkning av materialet för att kunna svara 

på. Det enda som efterfrågas är att eleven kan på ett simpelt sätt demonstrera en 

                                                 
13 Ammert 2014, 53 
14 Ammert 2014, 59 
15 Ramverket kan läsas som mall under Bilaga A 
16 Ammert & Sharp 2016, 65 
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enkelspårig förståelse av enstaka begrepp eller händelser.17 Kategorin är mestadels 

deskriptiv och kunskap genom denna skapas oftast genom observation. Stödord för 

kategorins attribut är ”saklig”, ”redovisar för”, ”konfirmerande”, ”kort beskrivning”, 

och ”konstaterande”, och nyckelfrågor är: “Vad är?”, “Vem är?”, “Vad hände?”, 

“När?”, “Hur mycket?”, och “Hur ofta?”.18 Den andra kategorin är förklarande kunskap. 

Vid frågor där en sorts förklarande kunskap eftertraktas så ställs frågor som utmanar 

eleven mer kognitivt, vilket innebär att de kombinerar sin egna tolkningsförmåga med 

förkunskaper för att beskriva en händelses bakgrund samt människors motiv med deras 

handlingar och dess konsekvenser.19 Frågorna är både tolkande och deskriptiva, men 

tenderar att luta åt det tolkande hållet oftare då deskriptiva svar utan en tolkningsprocess 

tenderar att främst generera konstaterande kunskap. Stödord i Ammert och Sharps mall 

för denna kategori är ”förklarande”, ”tolkande”, ”deskriptiv” samt 

”bakgrundsbeskrivande”. Nyckelfrågor är: “Hur var det möjligt?”, “Vad betyder det?”, 

“Varför” och “Vad hände sedan?”. Den tredje kategorin är reflekterande/analyserande 

kunskap, vars frågor kräver en djupare reflektion eller analys för att kunna besvaras. En 

djupare reflektion eller analys tar form genom att eleven relaterar till sina tidigare 

förkunskaper, egna erfarenheter i nuet och/eller vetenskapsteoretiska modeller.20 

Nyckelfrågor i denna kategori är ”Hur kan jag förstå detta?”, ”Vad kan jag jämföra det 

med?” och ”Varför agerade/reagerade människor på det sätter?”.  Den sista kategorin, 

emancipatorisk kunskap, syftar till elevens förmåga att använda kunskapen för att ta 

beslut i framtiden och ifrågasätta existerande normer genom att få möjligheten att 

frigöra sig från dem.21 Nyckelfrågan enligt Ammert och Sharp är i denna kategori 

”Vilken aktion kan tas?”.  Dessa kategorier kommer att problematiseras och utvecklas i 

uppsatsens huvuddel i samband med att de prövas gentemot materialets stoff.  

 

 

 

 

                                                 
17 Ammert & Sharp 2016, 70 
18 Nyckelfrågorna och kategoriernas attribut finns utskrivna i mallen under Bilaga A.  
19 Ammert 2017 
20 Ammert & Sharp 2016, 65 
21 Ammert & Sharp 2016, 65 
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3 Metod och material 

 

Kommande del kommer att beröra studiens urval av material och metod. Inledningsvis 

diskuteras hur materialurvalet gick till, följt av en presentation av läroböckerna. Kapitlet 

avslutas med att metoden diskuteras och förutsättningar inför arbetets huvuddels 

utförande.  

 

3.1 Material 

 

Vid urval av material inför ett arbete behöver ett antal val göras. Eftersom denna studie 

ämnar behandla läromedel fanns det initialt ett vägskäl mellan vilka sorts läromedel som 

skulle studeras. Utöver uppgifter i läroböcker finns även digitalt extramaterial, vilket 

många läromedelsförlag använder sig av. Efter att ha undersökt vissa av dessa digitala 

extramaterial nåddes slutsatsen att det vore mer konkret och tydligare att studera enbart 

uppgifter i läroböcker, då digitalt extramaterial kan vara uppbyggt på många olika sätt 

och inte innehar den naturliga fråga-svar-progressionen som återfinns normalt sett i 

läroböcker, vilket kan påverka jämförelsemöjligheterna. Vidare har läroböcker en fortsatt 

central roll i dagens skola för innehållslig och pedagogisk strategi i historieutlärningen22 

trots den nutida breda tillgången till digitala pedagogiska möjligheter. John Issitt styrker 

detta och skriver att dess användning är universal och att ” […] on the one hand textbooks 

are derided, but on the other the reality of their universal use cannot be denied”.23 

Metoden och teorimodellen som jag har använt mig av lämpar sig även bäst för den 

traditionella fråga-svar-uppgiften som förekommer främst i läroböckers uppgifter. Detta 

ledde till att urvalet smalnades av till läroböcker som innehåller övningsuppgifter som 

baseras på historiskt källmaterial, och att uppgifterna är konstruerade på liknande sätt. 

Således valdes Epos [historia] 1b (2012) och Alla tiders historia 1b (2011).24 Epos är 

skriven av fyra forskare inom historia: Robert Sandberg, lektor vid Södertörns högskola; 

Per-Arne Karlsson, lektor vid Stockholms universitet; Karl Molin, professor emerita vid 

Stockholms universitet; och Ann-Sofie Ohlander, professor emerita vid Örebro 

universitet. Alla tiders historia är skriven av: Hans Almgren, filosofie licentiat samt lektor 

                                                 
22 Ammert & Sharp 2016, 63 
23 Issitt 2004, 683 
24 I resterande del av uppsatsen nämns läroböckerna som Epos och Alla tiders historia 
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i historia och samhällskunskap vid Vasagymnasiet i Arboga; Börje Bergström, före detta 

lektor vid Sundsta/Älvkullegymnasiet i Karlstad; och Arne Löwgren. 

 

Inledningsvis under arbetets gång diskuterades det om huruvida en eller flera läroböcker 

från tidigare läroplaner skulle inkluderas i arbetet. Efter att ha undersökt tillgången och 

innehållet i böcker som motsvarar nuvarande historia 1b nåddes dock slutsatsen att det 

inte skulle kunna bli någon konkret jämförelse eftersom de böcker som hittades antingen 

inte hade några övningsuppgifter överhuvudtaget eller enbart hade uppgifter som inte 

baserades på historiskt källmaterial. För att undersökningen skulle bli propert avgränsad 

och så koncis och konkret som möjligt gjordes därmed valet att enbart studera de två 

läroböckerna från den nuvarande läroplanen.  

 

Båda böckerna är kronologiskt upplagda och behandlar de olika tidsepokerna i skilda 

kapitel. Epos består av nio kapitel som sedan har delats upp i 37 mindre avsnitt där olika 

delar av epokerna presenteras. Vissa av dessa avsnitt avslutas med en sektion med 

övningsuppgifter som baserar sig på historiskt källmaterial. Ett exempel på detta är i 

kapitlet ”Den förindustriella tiden”, där avsnittet ”I Sverige” avslutas med sektionen ”Den 

stora häxjakten”. Där presenteras åtta källor bestående av fem rättegångsprotokoll, ett 

förhörsprotokoll, ett protokoll från kommissionsrannsakning samt ett brev från Kungl 

Maj:t till trolldomskommissionen, som sedan följs upp av åtta frågor angående de nyss 

presenterade källorna.25 Sammanlagt finns det 17 sådana sektioner i boken som innehåller 

sammanlagt 184 frågor. Alla tiders historia består av 11 kapitel med 41 avsnitt. Till 

skillnad från Epos är inte övningsuppgifterna med historiskt källmaterial i slutet av dessa 

avsnitt utan inkluderade som avskilda textrutor löpande vid sidan av huvudtexten.26 

Upplägget är dock detsamma som i Epos i att ämnet presenteras, varpå källorna skrivs ut 

och frågor angående källorna avslutar textrutan. 

 

3.2 Metod 

 

Arbetet kommer, som nämnts tidigare, att bestå av två studier. Dels kommer en kvalitativ 

innehållsstudie att genomföras, där källuppgiftsektionernas frågor analyseras utifrån 

                                                 
25 Epos (2012), 72ff 
26 Fler exempel på böckernas upplägg ges i uppsatsens huvuddel. 
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Ammert och Sharps ramverk om kunskapstyper i läroboksuppgifter. Dels kommer en 

understödjande presentation angående de två böckernas källuppgiftsektioners struktur, 

upplägg, placering och omfång att studeras och presenteras. Målet är att presentationen 

av källuppgiftsektionerna ska agera understöd för diskussionen angående resultaten i 

innehållsstudien. Genom att göra detta kan en djupare diskussion skapas angående 

sektionernas funktion i förhållande till resten av läroboken samt deras didaktiska relevans 

för lärare. 

 

En kvalitativ innehållsanalys är användbar när man som forskare vill ” […] analysera 

dokument och texter – antingen genom att kvantifiera eller genom att specifikt bestämma 

innehållet på ett systematiskt sätt utifrån på förhand fastställda kategorier”.27 

Användandet av metoden för denna uppsats blir givande eftersom resultaten kan visas på 

ett tydligt sätt utifrån ett system som kan kategorisera många olika frågor som formuleras 

på många olika vis. När man genomför en innehållsanalys som vetenskaplig metod finns 

det ett utarbetat arbetssätt som beskriver steg för steg vad som bör göras för att uppnå så 

hög reliabilitet som möjligt. Initialt bör problemformuleringen, syftet och det utvalda 

materialet vara anpassade till varandra. Således bör allt material som undersöks vara 

relevant för att besvara frågeställningarna. Detta har gjorts i denna studies fall genom att 

studera övningsuppgifter som använder sig av historiskt källmaterial i läroböcker som är 

utgivna efter GY11. Vidare bör man ställa upp en ram för analysen, vilket i denna studie 

är Ammerts och Sharps ramverk. Efter att ramverket har ställts upp bör en mindre analys, 

s.k. kvalitativ pilotstudie, genomföras, varpå kodernas reliabilitet ska testas flertalet 

gånger för att nå en så hög reliabilitetsgrad som möjligt. Slutligen kan hela materialet 

arbetas med och analyseras.28  

 

För att kunna genomföra kategoriseringen av kunskapstyper i arbetsuppgifterna användes 

som tidigare nämnt Ammert och Sharps tabell som kategoriserar kunskapstyper i 

läroboksövningar. För att komma fram till vilken sorts kunskap som övningen täckte 

kategoriserades alla frågor i övningarna utifrån de exempelfrågor som Ammert och Sharp 

redovisat i sin tabell i varje kunskapskategori. Exempelvis skulle frågor som består av 

“Vad är?”, “Vem är?”, “Vad hände?”, “När?”, “Hur mycket?” och “Hur ofta?” att 

kategoriseras som konstaterande kunskap. Efter att ha genomfört detta en gång gjordes 

                                                 
27 Boolsen 2007, 93 
28 Boolsen 2007, 93ff 
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det igen för att kategorisera de frågor som inte bokstavligen innehar dessa frågor. Detta 

kan vara en negativ sida av ramverket och metoden, eftersom forskarens egna 

förkunskaper och förståelse av begreppen sätts på prov vid analys av innehåll som kan 

antingen tillhöra en kategori eller en annan. För att minimera denna risk har frågorna 

därefter genomgåtts flertalet gånger i omgångar.  

 

Med ändamålet att förtydliga och förenkla presentationen av resultaten i huvuddelen har 

frågorna ytterligare kategoriserats inom ramverkets fyra kunskapskategorier för att visa 

på olika sorters frågor som ingår i en viss kunskapstyp. Dessa har delats upp i mindre 

delar i huvuddelen för att skapa struktur och transparens. Hur frågorna exakt 

kategoriserades i slutändan diskuteras och exemplifieras med andra ord mer utförligt i 

arbetets huvuddel.  
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4 Bakgrund 

 

4.1 GY 11 

 

I ämnesplanen för Historia 1b på gymnasienivå finns det utskrivet dels ämnets syfte, vad 

undervisningen ska ge eleverna för förutsättningar att utveckla, vilket centralt innehåll 

som kursplaneringen ska innehålla, samt kunskapskrav på eleverna att grunda 

betygsättningen på. I alla fyra delar syns det hur fokus ska ligga på att eleverna ska få 

möjlighet att kritiskt arbeta med och lära sig genom historiskt källmaterial. I ämnets syfte 

står det ”Att arbeta med historisk metod ska ingå i undervisningen. Det innebär att 

eleverna ska ges möjlighet att söka, granska, tolka och värdera olika typer av källor samt 

använda olika teorier, perspektiv och verktyg som förklarar och åskådliggör historiska 

förändringsprocesser”.29 Vidare nämns det som utvecklingsmål att eleverna ska få en ” 

Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och 

presentera resultatet med varierande uttrycksformer.”30, och i centrala innehållet ska ” 

Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella 

förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. 

Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och 

sexualitet.”31 ingå som del i kursen. Slutligen finns det som kunskapskrav att ”Eleven kan 

med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om 

historiska skeenden samt göra enkla reflektioner över materialets relevans. I värderingen 

utgår eleven från något källkritiskt kriterium om källans användbarhet och dess 

betydelse för tolkningen”.32  

 

 

 

 

                                                 
29 Skolverket 2011, 66 
30 Skolverket 2011, 66 
31 Skolverket 2011, 73 
32 Fetstila fraser är skolverkets egna, och syftar till betygsskalans förändrade krav från E-A. Exempelvis 

ändras ”enkla” till ”välgrundade” för betyget C samt ”välgrundade och nyanserade” för betyget A. 
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5 Huvudstudie 

Efter att ha studerat stoffet i kombination med Ammert och Sharps mall samt 

kunskapskraven i GY11 nåddes därmed en högre förståelse av både materialet och mallen 

som jag har utgått ifrån.33 

 

5.1 Källornas uppbyggnad 
 

I böckerna är sektionerna som behandlar källmaterial uppbyggda på två olika sätt. Som 

tidigare har nämnts så är sektionerna i Epos alltid avslutande delen av ett avsnitt i ett 

kapitel medan sektionerna i Alla tiders historia är sporadiskt inflikade i huvudtexten i 

form av avgränsade textrutor med blå bakgrund, oftast som halvsida eller helsida.  

 

I Epos följer sektionerna ett tydligt upplägg, där ämnet initialt introduceras genom en 

inledande text som gör eleven bekant med ämnet, följt av en presentation av källorna 

som används och sist frågor på det. Den introducerande texten i Epos är flera stycken 

lång, exempelvis i “Från revolution till diktatur”, där hela första sidan är en löpande text 

som diskuterar revolutionen i Ryssland och presenterar de fyra källor som har 

inkluderats i sektionen. Sammanlagt består texten av fyra stycken med ett stycke 

tillägnat revolutionen och dess följder, ett stycke tillägnat en introduktion till det 

övergripande temat för sektionen, vilket angår huruvida grunden för Stalins 

diktaturvälde lades redan under Lenin eller inte, följt av två stycken där källorna 

presenteras.34 I vissa fall är texten längre än så, exempelvis i sektionen “Ordning i 

arbetarklasshemmet” där texten består av sex stycken.35 I andra fall är texten kortare, 

som i “Barnarbete” där texten endast är ett stycke långt.36 Standard är dock att texten är 

minst tre stycken långt och först presenterar ämnet och sedan källorna ingående var för 

sig. I Alla tiders historia är inledningstexten enbart en liten ingress där bara källorna 

diskuteras och inte huvudområdet. Exempel på detta är i “Olof Palmes jultal om USA:s 

                                                 
33 Se Bilaga B för en tabellsammanställning av resultaten Epos och Bilaga C för Alla tiders historia 
34 Epos (2012), 245 
35 Epos (2012), 230 
36 Epos (2012), 100 
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bombningar i Hanoi 1972”, där ingressen lyder: “Statsminister Olof Palme skrev ihop 

talet vid julen 1972 och ringde sedan in det till TT, som sedan lät sända Palmes tal i 

lunchekot den 23 december 1972. Här är början och slutet av det korta talet:”.37 

 

Anledningen till att sektionerna i Alla tiders historia inte har samma introduktion som 

sektionerna i Epos är på grund av att sektionerna i Alla tiders historia är en del av 

huvudtexten, där ämnet som källorna berör täcks i huvudtexten som omger sektionen. I 

exemplet ovan syns detta tydligt då texten som omger sektionen om Palmes jultal 

handlar om svenska utrikespolitiken under 1960-talet och 70-talet där Palme diskuteras 

som centralfigur. Även sektionen “Kommunisten C H Hermansson 1953 och 1993”38 

finns inlagd i detta avsnitt då det även talas en del om C H Hermansson och hans 

ståndpunkt i utrikespolitiken. I Epos är sektionerna mer avskilda från huvudtextens 

ämne och berör ofta andra teman än det som huvudtexten har tagit upp. Exempel på 

detta kan visas på genom sektionen “Förlossningens faror”39 som avslutar kapitlet 

“Revolution och reaktion - Europa 1815-1870”. Kapitlet innehåller avsnitten 

“Befolkningen växer”, “Nationalismen och liberalismen” och “Medelklassens ideal”, 

där varje avsnitt avslutas med en sammanfattning. Efter dessa tre avsnitt presenteras 

källsektionen separat och behandlar de faror som har funnits under förlossningar genom 

historien, med hjälp av källmaterial från 1700-talet och 1800-talet. Samma mönster följs 

genom hela Epos.  

 

Mängden källor och frågor varierar i böckerna men visar ändå på ett tydligt mönster på 

det stora hela. I Epos 17 olika sektioner finns det sammanlagt 73 källor och 184 frågor 

till dessa, medan det till Alla tiders historias 19 sektioner finns 22 källor och 80 frågor. 

Antal källor per sektion är därmed cirka 4.3 i Epos och cirka 1.2 i Alla tiders historia. 

Antal frågor per sektion i Epos är cirka 10.2 medan det i Alla tiders historia är cirka 4.2.40 

 

5.2 Konstaterande kunskaper 

 

Övningsfrågor som berör konstaterande kunskap är direkt ställda frågor som inte kräver 

en djupare analys eller tolkning av materialet för att kunna svara på. Oftast kräver dessa 

                                                 
37 Almgren, Bergström & Löwgren 2011, 344 
38 Almgren, Bergström & Löwgren 2011, 345 
39 Epos (2012), 126 
40 Se Bilaga B och C för en tabellsammanställning 
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frågor att eleverna enbart behöver förstå vad som står i texten för att kunna svara på 

frågorna, och i övriga fall handlar det om att förstå det som står i källorna genom att 

återge fakta som kan stödja förståelsen av det som står i materialet. Enligt Ammert och 

Sharp är nyckelfrågorna i denna kategori “Vad är?”, “Vem är?”, “Vad hände?”, “När?”, 

“Hur mycket?”, och “Hur ofta?”.41 Av sammanlagt 184 frågor i Epos är 76 (41.3%) 

konstaterande, vilket gör det till den mest förekommande kunskapskategorin. Detsamma 

visas i Alla tiders historia, vilket innehar 40 konstaterande frågor av sammanlagt 80 

(50%). Värt att notera är även att det i Alla tiders historia finns tre sektioner som bara 

har frågor som kategoriseras som konstaterande kunskap, medan så inte är fallet i Epos. 

 

5.2.1 Läsförståelsefrågor 

 

Läsförståelsefrågor tjänar sitt syfte genom att eleven tillägnar sig stoffet för vidare 

bearbetning i senare frågor. I Epos finns ett exempel på detta i sektionen “Barnarbete”, 

där arbetsvillkoren i det industriella England under 1800-talet diskuteras. Till denna 

sektion har två rapporter från förhör med en fabriksarbetare vid namn William Copper 

och en gruvarbetare vid namn Patience Kershaw inkluderats. Den första frågan som 

ställs till dessa källor är “1. Hur långa var William Coppers arbetsdagar? Hur långa var 

hans systers?”.42 Svaret går att finna i källa 1 då William Copper får bland annat frågan 

“Vilka var dina vanliga arbetstider?”, varpå han svarar “- Vi började vid 5 och slutade 

vid 9 på kvällen”.43 Övningsfrågan är därmed enbart en läsförståelsefråga som har syftet 

att säkerställa att eleven förstår det hen läser, som förberedelse för de mer djupgående 

frågorna som ställs senare i sektionen. Fråga två, tre och fyra i samma sektion är också 

läsförståelsefrågor: “Hur många timmars sömn kan de ha fått?”, “Hur lång tid fick de 

för att äta under dagen?”, och “Hur påverkade arbetet Williams hälsa?”.44 Likt fråga ett 

går det att utläsa relativt enkelt i källa 1.  

 

I Alla tiders historia är exemplen på läsförståelsefrågor färre än i Epos, men det är 

fortfarande en ofta förekommande form av fråga. Ett exempel återfinns i en sektion 

kallad “Kommunisten C H Hermansson  1953 och 1993”, där ett tal från 1953 precis 

efter Stalins död av Vänsterpartiet kommunisternas blivande ledare C. H. Hermansson 

                                                 
41 Ammert & Sharp 2016, 65 
42 Epos (2012), 102 
43 Epos (2012), 100 
44 Epos (2012), 102 
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samt ett utdrag ur hans bok “Minnen” från 1993 presenteras. Angående talet från 1953 

ställs frågan “Hur framställde Hermansson Stalin 1953?”45, vilket enbart syftar till att 

eleven ska återge hur C.H. Hermansson beskrev Stalin som ledare och person. Detta 

tyder på att läsförståelsen är det centrala i frågan och att inga fler krav än att eleven ska 

kunna ta till sig materialet ställs.  

 

5.2.2 Konstaterande fakta från andra källor 

 

Utöver läsförståelsefrågor finns det andra sorters frågor som kan kategoriseras som 

konstaterande kunskap. I en sektion kallad “Olof Palmes jultal om USA:s bombningar i 

Hanoi 1972” i Alla tiders historia får eleverna ta del av ett utdrag ur Olof Palmes jultal, 

där han kritiserar USA:s bombningar i Hanoi och menar att “[d]e är i allmänhet 

förbundna med ett namn: Guernica, Oradour, Babij Jar, Katýn, Lidice, Sharpeville och 

Treblinka”.46 Den första uppgiften till detta materialet är “1. Slå upp något av de namn 

som Palme nämner och ta reda på vad som hände där”.47 Här ska eleven inte bara förstå 

vad som står i texten, utan hen ska även inhämta fakta från annat håll angående det som 

står i texten. Fokus ligger dock fortfarande i just denna fråga på att hitta fakta om själva 

namnen utan krav på att använda dem på något annat sätt till det ändamålet. Av denna 

anledning innehåller denna fråga en form av konstaterande kunskap, där enbart fakta om 

vad som hände på dessa platser är väsentligt.  

 

I Epos finns ett liknande exempel i sektionen “Förlossningens faror”, där olika källor 

från 17-1900-talen visar på hur risker med barnafödande har förändrats över tid. Den 

sista frågan av nio lyder: “Nedgången i dödlighet har att göra med en upptäckt som hade 

gjorts av den österrikiske läkaren Ignaz Semmelweis i Wien på 1840-talet. Försök ta 

reda på vad det var Semmelweis upptäckt!”.48 Likt frågan från Alla tiders historia är 

dess centrala del inte läsförståelsen, utan det är att inhämta fakta från annat håll för att 

svara på en rak fråga. Frågan varken nyanseras eller problematiseras, vilket leder till att 

den fortfarande är en fråga som genererar konstaterande kunskap.  

 

 

                                                 
45 Almgren, Bergström & Löwgren 2011, 345 
46 Almgren, Bergström & Löwgren 2011, 344 
47 Almgren, Bergström & Löwgren 2011, 344 
48 Epos (2012), 128 
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5.2.3 Läsförståelsefrågor med ett jämförande element 

 

En del frågor innehåller ett jämförande element mellan olika källor, fast där inte några 

krav på nyansering eller problematisering förutom ett jämförande ställs. Ett exempel i 

Epos finns i första sektionen, “Korstågen”, där de kristna korstågen mot islam 

diskuteras. Första frågan i denna sektion lyder:  

 

En bulla är ett skriftligt uttalande från påven som fungerar ungefär som en lag. Den 

här bullan utfärdades av Leo IV, som var påve 847-855. Bullan är flera hundra år 

äldre än det första korståget, men även då slogs kristna krigare ibland mot muslimer. 

Vad är det påven lovar dem som dör i kriget mot “de otrogna”? Jämför med sura 

9:III i Koranen (källa 6). Likheter och skillnader?49 

 

Ytterligare ett exempel är i sektionen “Kvinnlig arvsrätt”, där frågan “I vilka av de fyra 

landskapslagarna får döttrar ärva tillsammans med sina bröder? Hur mycket ärver 

döttrarna i dessa fall?”50 förekommer.  Trots att dessa frågor är jämförande i dess natur, 

vilket skulle kunna antyda en djupare analys av stoffet, är det inte mer än det som står i 

källorna som efterfrågas. Materialet behöver varken tolkas eller analyseras, utan bara 

förstås. Därmed visar detta på en konstaterande kunskap där två källor jämförs.  

 

5.3 Förklarande kunskap 

 

Vid frågor där en sorts förklarande kunskap eftertraktas så ställs frågor som utmanar 

eleven mer kognitivt genom att blanda in sin egna tolkningsförmåga tillsammans med 

förkunskaper för att nå ett svar som överskrider det som står i källan. Frågorna kan 

stundtals vara liknande konstaterande kunskaper, speciellt när tidigare historiekunskap 

ska blandas in för att återge ett svar, men den största skillnaden mellan de två sorters 

kunskaperna är att det sällan finns enbart ett självklart svar och att det svaret inte alltid 

ser likadant ut. Den främsta anledningen till detta är att det sker en mer extensiv 

tolkningsprocess i eleven när hen ska besvara frågorna än att enbart förstå det som 

skrivs i källorna. Svaren är även ofta längre än svar som kräver enbart en konstaterande 

kunskap samt mer deskriptiva och individuellt utformade. Nyckelfrågor enligt Ammert 

och Sharp för denna kategori är “Hur var det möjligt?”, “Vad betyder det?”, “Varför” 

                                                 
49 Epos (2012), 55 
50 Epos (2012), 324 
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och “Vad hände sedan?”.51 I Epos är 68 av 184 (37.0%) frågor och i Alla tiders historia 

19 av 80 (23.8%) frågor av förklarande typ. 

 

5.3.1 Förklarande kunskap baserad på tidigare förvärvad historiekunskap 

 

Källfrågor som berör förklarande kunskap som baseras på tidigare förvärvad 

historiekunskap består ofta av frågor som söker orsaker och motiv bakom något som 

presenteras i källorna. Därmed är den oftast förekommande frågan i denna kategori 

“Varför?”, eftersom det ordet problematiserar kontexten genom att efterfråga en orsak 

till den. Den ställer även krav på ett resonemang och en personlig tolkning för att 

komma fram till ett svar som både är förankrat i de tidigare historiekunskaperna men 

även elevens uppfattning om vad för förkunskaper som är relevant för att besvara 

frågan. Genom detta problematiseras både källorna och elevens förkunskaper för att 

användas i källornas kontext.  

 

Det första exemplet på en sådan fråga kommer från Alla tiders historia i sektionen 

“Massvåldtäkter av de sovjetiska soldaterna”, där en källa, i detta fall en bryggarfamilj 

som under våren 1945 talar om de massvåldtäkter som de sovjetiska soldaterna 

genomförde under offensiven mot Berlin. Till denna källa ställs frågan “Hur ska man 

förklara massvåldtäkterna vid krigsslutet? Varför förtegs Röda arméns massvåldtäkter 

under så lång tid?”.52 För att kunna besvara dessa frågor behöver man ha flera faktorer i 

åtanke. Dels behöver man beskriva orsaken till varför massvåldtäkterna tystades ner 

både från sovjetiskt håll men även av de övriga allierade, dels behöver man förstå hur 

världsordningen såg ut efter kriget med maktspelet mellan öst och väst. Man behöver 

även som elev själv resonera varför soldaterna begick våldtäkterna, vilket det inte finns 

något klart svar till utan att subjektivt diskutera motiv och orsaker till händelsen. 

Slutligen är nyckelordet i frågan “Varför”, vilket åsyftar en bakgrundsbeskrivning och 

resonemang till orsaker och motiv, vilket leder till att denna fråga genererar en sorts 

förklarande kunskap. I den tidigare nämnda sektionen “Olof Palmes jultal om USA:s 

bombningar i Hanoi 1972” syns en liknande frågeställning, där både elevens tolkning av 

källmaterialet samt dess problematisering och sållande av tidigare historiekunskaper: 
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“Särskilt var det jämförelsen med Treblinka som väckte vrede hos USA:s president 

Nixon. Varför?”.53  

 

I Epos finns dessa frågeställningar utspridda i de olika sektionerna. Ett exempel kan tas 

ur sektionen “Teckningar av kvinnor”, där ett antal bilder på kvinnor under olika 

tidsperioder som har hjälpt till att befästa genusordningen som rådde då som nu visas. 

En av bilderna är en karikatyrmålning av Thomas Rowlandson som illustrerar The Blue 

Stocking Club, som var ett kvinnligt aristokratiskt sällskap bildat på 1750-talet. En av 

frågorna till källan lyder:  

 

Blåstrumpa, bluestocking, är en gammal benämning på en intellektuell kvinna. I 

England blev termen känd sedan några kvinnor i aristokratin på 1750-talet bildat ett 

sällskap som hette The Blue Stocking Club. Syftet med sällskapet var att träffas och 

diskutera litteratur och andra lärda ämnen, vilket ansågs högst opassande för 

kvinnor. Medlemmarna tog gärna med sig bildade herrar till träffarna över en kopp 

te, så det var till en början inte bara kvinnor som kallades blåstrumpor. Varför var 

det, tror du, så chockerande att kvinnor hade lärda intressen och samlades för att 

diskutera litteratur?54  

 

Här söks orsaker och motiv till varför det ansågs vara chockerande att kvinnor skulle 

ägna sig åt dessa intressen. Eleven måste i detta fall fundera över människors attityder 

och mentalitet angående dels den rådande könsordningen som existerade under just den 

tiden, dels huruvida det har betydelse att de tillhörde aristokratin. Denna fråga 

problematiserar därmed både källan och elevens historiekunskaper tillsammans för att 

nå ny kunskap. Ett liknande exempel återfinns i sektionen “Gjorde Chamberlain fel?”, 

där Neville Chamberlain, Storbritanniens premiärminister 1937-1940, och hans 

utlandspolitik och förhållningssätt till Adolf Hitler diskuteras med hjälp av diverse 

källor. Källorna består av ett utdrag ur Mein Kampf, en tidningsartikel från The Daily 

Telegraph utgiven mars 1938, ett uttalande av Neville Chamberlain, ett utdrag ur 

Münchendeklarationen, ett citat från Evening Standard, ytterligare ett kort citat av 

Chamberlain, samt ett citat från Winston Churchill som då arbetade i underhuset.55 I en 

av frågorna ombeds eleven spekulera i Chamberlains förändrade syn på Hitler efter att 

han intog Tjeckoslovakien, vilken lyder:  

 

Hitler nöjde sig inte med enbart Sudetlandet som han lovat i München, utan 

ockuperade även resten av Tjeckoslovakien. Efter den tyska inmarschen ändrade 
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Chamberlain hållning till Tyskland och förberedde sig för krig. Varför var just 

denna händelse så viktig för Chamberlain?56  

 

Denna fråga ämnar diskutera orsaker till människors beteende och hur de påverkas av 

händelser runt omkring. Återigen sätts dels elevens historiekunskaper, dels elevens 

kognitiva förmåga att förstå människors diverse perspektiv och handlingar utifrån dess 

perspektiv, på prov.  

 

5.3.2 Förklarande kunskap baserad på tolkning av textens innehåll 

 

Vid förklarande kunskap som huvudsakligen baseras på textens innehåll så 

problematiseras antingen ett kortare citat, en större del av texten, en bild eller en hel 

källa genom att en fråga som enbart kräver ett resonemang angående det givna stoffet, 

där förkunskapskravet inte är lika tydligt definierat som ett krav för att kunna ge ett 

korrekt svar. Även om förkunskaper alltid blandas in vid tolkning av olika typer av 

material så är fokus på förkunskaper i just dessa frågor inte helt självklart. Vidare finns 

det inte ett entydigt kortfattat svar som alla elever kommer att besvara likadant, vilket 

gör att det inte rör sig om konstaterande kunskap. Nyckelfrågan från Ammert och 

Sharps mall som oftast stämmer in på dessa typer av frågor är “Vad betyder detta?”.57 

Ett exempel från Epos är i sektionen “Teckningar av kvinnor”, där frågan “Den yngre 

annonsen [källa 4] är lite mer sofistikerad, lite mindre rakt på sak. Men vilket är 

annonsens budskap? Hur skulle du vilja beskriva bilden av kvinnan och mannen?”58 

ställs. På målningen syns en kvinna och en man, där kvinnan öppnar en ny dammsugare 

som hon fått i present under julgranen medan mannen nöjt ser på. Här förväntas eleven 

tolka bilden i sig, utan ett tydligt krav på historiska förkunskaper. Trots att vaga 

förkunskaper krävs angående könsordningen så ligger fokus först och främst på att 

förstå det som sker i bilden genom att tolka den. Ytterligare ett exempel från Epos är i 

sektionen “Synen på arbetskraftsinvandring”, där en fråga lyder  

 

Det fanns redan före 1892 en lagstiftning mot kinesisk invandring. Arbetarna på den 

tio år äldre teckningen (källa 1) som bygger en mur är karikatyrer av typiska 

amerikaner som irländare, italienare, fransmän, judar, och afrikan-amerikaner, och 

dessutom en veteran från inbördeskriget. Vilken är tecknarens poäng, tro? Vad är det 

för byggnadsstenar som används?59 
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Även här ligger fokus på att förstå och tolka det som finns i bilden för att komma fram 

till vad tecknarens poäng är.  

Från Alla tiders historia återfinns en tolkningsfråga i sektionen “Gorbatjov talar klartext 

till Honecker: ‘Den som kommer för sent, straffar livet’”, där frågan “Läs mellan 

raderna: vad är det för ’modigt beslut’ som Honecker måste fatta?”60 ställs. Här 

förväntas eleven läsa resten av texten och mellan dess rader för att få kontext nog att 

tolka och förstå vad Gorbatjov menade.  

 

5.4 Reflekterande och/eller analyserande kunskap 
 

Enligt Ammert och Sharps mall så kopplar reflekterande kunskap till elevens 

erfarenheter och kunskaper samt parallella kontexter, teoretiska begrepp och modeller.61 

Denna definition har genererat vissa svårigheter att bedöma skillnaden mellan 

förklarande kunskap som skapas genom frågan “Varför?” och den 

reflekterande/analyserande kunskapens koppling till elevers förkunskaper. Under 

diskursen som fördes vid beskrivningen av förklarande kunskaper som baseras på 

tidigare förvärvad historiekunskap så kunde det fastställas att frågan “Varför?” ofta 

bygger på en tolkning av källornas material i samarbete med elevens förkunskaper. 

Detta gör att det blir oklart var “Varför?”-frågor passar in i mallen eftersom den finns 

som exempelfråga i kategorin förklarande kunskap men delvis som definition i 

reflekterande/analyserande kunskap. För att kunna differentiera dessa två begrepp åt har 

därmed en avvägning fått göras för att kunna kategorisera så konsekvent som möjligt. 

Det som har blivit tydligast i denna studie är således att i reflekterande/analyserande 

frågor så lyfts källorna ur sin kontext och används, ofta på ett metakognitivt plan, för att 

diskutera andra frågor och områden. Exempel på detta kan vara när källorna används för 

att problematisera vetenskapliga metoder och teorier som används inom historia, såsom 

källkritik, historiesyner och diverse perspektiv (aktörsperspektiv, strukturperspektiv, 

historiematerialistiskt perspektiv etc.). Ytterligare en aspekt som inkluderas i dessa 

frågor är jämförandet med nuet och elevens egna erfarenheter och omvärld, vilket 

uppfyller kravet för en del av begreppet historiemedvetande, som poängterar elevens 

                                                 
60 Almgren, Bergström & Löwgren 2011, 369 
61 Se Bilaga A 



  

 

24 

förmåga att orientera sig mellan olika tidsperioder och använda kunskapen för att förstå 

nuet och genom det få verktyg för att kunna ta beslut i framtiden. Frågor som består av 

ett “Varför?”-element som har som ändamål att eleven ska förstå och problematisera 

källan utifrån dess historiska kontext har därmed förpassats till kategorin förklarande 

kunskap för att hålla arbetet konsekvent. I Epos är 39 av 184 (21.2%) frågor och i Alla 

tiders historia 21 av 80 (26.3%) frågor av reflekterande och/eller analyserande typ. 

 

5.4.1 Reflekterande kunskap som berör källkritik 

 

Den första delen av reflekterande/analyserande kunskap som kan utrönas är att eleven 

ska analysera stoffet med hjälp av källkritik. Detta kan ske genom att eleven 

uttryckligen ombeds att bedöma källan utifrån ett källkritiskt perspektiv, exempelvis när 

det i sektionen “Förlossningens faror” i Epos frågas “Uppgifterna är tagna ur deras egna 

anteckningar. Hur kan detta påverka vår bedömning? Vilka källkritiska problem kan det 

finnas här?”.62 Ytterligare ett sådant exempel, fast där det tydligare efterfrågas vilka 

källkritiska faktorer man ska diskutera, finns i sektionen “Korstågen” i Epos där en 

fråga lyder: 

 

Källa 4 är en krönika skriven av en person som var med på det tredje korståget. En 

krönika är en berättelse i kronologisk ordning. Vilket syfte har krönikans skildring, 

tro? Trodde författaren på det han skrev? Trodde hans läsare eller lyssnare? Vilken 

bild förmedlar berättelsen om Jakelin de Mailly? Var döden i strid för den sanna tron 

så ljuvlig?63 

 

Även om ordet “källkritik” inte står i denna fråga är det ändå det eleven ska ägna sig åt, 

genom att problematisera själva källan utifrån framförallt tendensperspektivet.  

 

I Alla tiders historia är en hel sektion, kallad “En skolflicka skriver till Erich 

Honecker”, uppbyggd kring det källkritiska perspektivet eftersom alla frågor är 

källkritiska:  

 

1. Vad tror du, har Ulrike skrivit brevet själv? 

2. Vem är den egentliga adressaten? Var det meningen att brevet skulle läsas av 

Honecker? 

3. Är brevet ärligt skrivet, tror du?64  
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En lite annorlunda källkritikfråga, där eleven ska tänka mer metodiskt kring det 

källkritiska arbetet, finns i Alla tiders historia där det i sektionen “Massvåldtäkter av de 

sovjetiska soldaterna” ställs frågan “Vad behöver vi veta för att kunna bedöma om det 

här är en tillförlitlig källa till vad som hände sommaren 1945 i Berlin?”.65 Här får eleven 

på ett mer metakognitivt sätt fundera på källkritik som arbetsmetod och vad som krävs 

för att kunna tillämpa det, medan de i tidigare presenterade frågor snarare ska använda 

de källkritiska principerna för att nå ett svar om själva källans tillförlitlighet.  

 

5.4.2 Reflekterande kunskap som berör vetenskapsteoretiska modeller 

 

I ett antal frågor som genererar reflekterande kunskap har vetenskapsteoretiska begrepp 

och arbetsmetoder använts med källorna som understöd. De flesta frågorna som gör 

detta finns i Alla tiders historia där ett exempel kan tas från sektionen “Materialistisk 

historieuppfattning och strukturperspektiv”, där eleven får läsa ett utdrag ur en 

historiebok för årskurs 10 i DDR. Fem av sex frågor till denna text består av att 

analysera utdraget med hjälp av vetenskapsteoretiska begrepp:  

 

      2. Vilka termer i den tyska lärobokstexten känner du igen från Karl Marx teorier? 

      3. På vad sätt är lärobokstexten ett uttryck för materialistisk historieuppfattning? 

      4. Hur skulle en beskrivning av samma händelseförlopp kunna se ut utifrån en      

idealistisk    historieuppfattning (s. 92)? 

      5. Hur framstår strukturperspektivet i den här texten? 

      6. Hur skulle en skildring ur ett aktörsperspektiv kunna se ut?66  

 

Ytterligare en fråga som tydligt illustrerar denna form av analyserande frågor kommer 

från sektionen “Churchills järnridåtal”, där en fråga är “Vilken eller vilka av 

teoribildningarna - traditionalistisk, revisionistisk eller postrevisionistisk - skulle kunna 

bli styrkt av Churchills tal? Ge exempel ur texten.”.67  

 

I Epos tillämpas dessa vetenskapsteorier nästan inte alls. Det enda undantaget är en 

fråga som indirekt hänvisar till en vetenskapsteori. Denna fråga står i sektionen 

“Borgarklassens kvinnor”, där en fråga lyder “Hur hade USA:s historia sett ut om 
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fördömandet av slaveri fått vara kvar, tro? Diskutera!”.68 Genom att denna fråga kräver 

en spekulation av eleven om hur det hade sett ut om historien inte hade blivit som den 

blev så tyder det på att en kontrafaktisk arbetsmetod tillämpas. Utöver denna fråga syns 

inte andra vetenskapliga teorier i frågorna i Epos.  

 

5.4.3 Reflekterande kunskap där källorna jämförs med dagens samhälle 

 

En del i reflekterande kunskap är den sortens kunskap där eleven får möjlighet att 

använda källmaterialet för att analysera dagens samhälle och vice versa. I Epos finns det 

olika tillvägagångssätt för att få fram den sortens kunskap. I vissa fall kan frågorna vara 

mer ledande, exempelvis i den tidigare nämnda sektionen “Barnarbete”, där ett antal 

frågor ställs i samma fråga:  

 

Jämför med situationen idag. I Sverige får inte barn arbeta i fabriker eller gruvor, 

och arbetsförhållandena är helt annorlunda. Men är det så överallt i världen idag? 

Finns det länder som tillåter barnarbetet och liknande arbetsvillkor? Vem tjänar på 

det i så fall?69  

 

Dessa frågor skapar tydliga diskussionsämnen för eleverna att navigera och relatera sitt 

svar till. Tydligt är även att historien används för att förstå samtiden idag, vilket ger 

tecken på ett historiemedvetande. Källan används dock mer som en språngbräda för att 

diskutera nuet, där ingen explicit information i källan direkt används för att jämföra hur 

det har förändrats. Ett exempel där en mer öppen fråga ställs som kopplas till nuet samt 

där källorna ska användas för att studera nuet är i sektionen “Borgarklassens kvinnor”, 

där det står “Finns det något i källa 2 (Seneca Falls-dokumentet) som fortfarande idag 

kan sägas vara giltigt?”.70 Här står det att källan tydligt ska användas för att jämföra 

med nuet. Ytterligare ett exempel på detta är i “Gjorde Chamberlain fel?”, där en av 

frågorna relaterar Neville Chamberlains agerande 1938 till arabiska våren 2011-2012:  

 

Münchenöverenskommelsen har blivit en symbol för vad som händer om ett 

demokratiskt lands politiker ger efter för en diktator. Den drogs fram i debatten både i 

samband med Jugoslavienkrigen och de två Irakkrigen, och nu senast även i samband 
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med upproren i Libyen och Syrien. Vilka paralleller tycker du finns mellan 

Chamberlains agerande 1938 och det som hänt i arabvärlden under 2011-2012?71 

 

I Alla tiders historia finns inte lika många frågor som anknyter till nuet. Däremot finns 

en fråga som angår nuet där man även kan se en koppling till historiebruk, vilket inte 

står att finna i Epos. Den återfinns i sektionen “Lei Feng - en studie i propaganda”, där 

soldaten Lei Feng från kinesiska befrielsearmén PLA diskuteras utifrån hans dagbok. 

Detta används som språngbräda för att bland annat ställa frågan “Berättelserna om Lei 

Feng är i högsta grad levande i dagens Kina, ivrigt påhejade av regimen. Varför det, tror 

du?”.72 Denna fråga angår historiebruk eftersom det diskuteras om hur den kinesiska 

regimen använder historien om Lei Feng för att stärka sin position.  

 

5.4.4 Reflekterande kunskap där eleven blandar in sig själv 

 

En fråga i Epos angår elevens förmåga att sätta sig in i historiska personers situation och 

jämföra med sig själv. Frågan står i sektionen “Barnarbete” och lyder: “Försök sätta dig 

in i Williams eller Patience situation. Skulle du klara av ett sådant liv?”.73 Eleven 

ombeds att sätta sig in i situationen och därigenom skapa empati gentemot människorna 

som hen läser om, vilket tyder på en reflekterande kunskap med elevens erfarenheter 

och livsvärld tillsammans med källmaterialet som gemensam grund.  

 

5.5 Emancipatorisk och transformativ kunskap 

 

Endast en fråga har hittats som tillämpar denna sorts kunskap. Frågan står i Epos 

sektion ”Gjorde Chamberlain fel?”, och lyder: “När är det rätt att göra eftergifter till en 

diktator som Hitler, Saddam Hussein eller Muammar Khadaffi, och när är det rätt att 

hota med krig och att verkligen ge sig in i ett krig? Diskutera!”.74 Denna fråga är den 

enda som problematiserar stoffet på ett sätt som gör det möjligt för eleverna att tänka 

över sina egna livsval och sin framtid, genom att diskutera hur de hade gjort om de var i 

en liknande situation. Detta är anmärkningsvärt eftersom en del i kunskapskraven är att 
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“Eleverna ska också få utveckla förståelse av nutiden samt förmåga att orientera sig 

inför framtiden”. Den sista biten överses därmed nästan uteslutande i källövningarna.  

 

6 Analys & diskussion 

 

I denna del kommer resultaten i föregående kapitel att diskuteras och problematiseras 

angående hur de påverkar källuppgiftsektionernas didaktiska relevans samt vilken 

användning lärare har av att använda metoden i planeringsarbetet.  

  

Initialt kan det fastställas att likt resultaten i Ammert och Sharps artikel75 är 

konstaterande kunskap (41.3%, 76 av 184 frågor i Epos och 50%, 41 av 80 frågor i Alla 

tiders historia) den främsta formen av kunskap som förmedlas genom frågorna i båda 

böckerna. I Epos är förklarande kunskap (37%, 68/184) den näst mest förekommande 

typen av kunskap följt av reflekterande/analyserande kunskap (21.2%, 39/184) och sist 

emancipatorisk kunskap, som endast kunde hittas i en fråga (0.05%). I Alla tiders 

historia följdes konstaterande kunskap av reflekterande/analyserande kunskap (26.3%, 

21/80), förklarande kunskap (23.8%, 19/80) och sist emancipatorisk kunskap, som inte 

stod att finna i någon fråga. 

  

Anledningarna till att den konstaterande kunskapsformen är främst förekommande i 

båda böckerna kan vara många. En aspekt som bör noteras är att många frågor är rena 

läsförståelsefrågor som inkluderas för att säkerställa att eleven har tagit till sig vad som 

står i källorna. Dessa sorters frågor är framförallt vanliga i Epos, antagligen eftersom 

mängden frågor per sektion (184 frågor utspridda över 17 sektioner) är större i den 

boken än i Alla tiders historia (80 frågor utspridda över 19 sektioner). Detta gör att det 

blir en mer naturlig progression i Epos sektioner eftersom de går från att eleven först 

ska förstå materialet genom de första frågorna för att sedan använda materialet genom 

tolkningsfrågor, källkritikfrågor eller för att diskutera andra mer reflekterande frågor 

utan ett definitivt svar med källorna som hjälpmedel. Denna progression syns inte lika 

tydligt i Alla tiders historia, eftersom mängden frågor skapar en gräns för hur djupa 

frågorna kan bli. 
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Detta har arbetats runt av författarna delvis genom att ge mer tydliga teman till 

sektionerna i Alla tiders historia. Exempelvis, som nämnt i föregående kapitel, finns det 

ett antal sektioner där enbart en sorts kunskap förmedlas i alla frågor, vilket inte är fallet 

i Epos. Mängden frågor och källor i böckerna har därmed en påverkan på detta, 

eftersom upplägget limiterar mängden utrymme som eleverna får för att ta till sig 

källmaterialet. 

  

Detta kan även ses ur en funktionsaspekt, där båda böckernas sektioner har olika 

funktioner genom deras positionering. I Alla tiders historia är sektionerna inkluderade i 

huvudtexten och handlar om det som angår den omgivande texten. Exemplet som gavs i 

tidigare kapitlet var att sektionen “Olof Palmes jultal om USA:s bombningar i Hanoi 

1972”76 omgavs av en text som handlade om Sveriges utrikespolitik under 1960- talet 

och 1970-talet. Uppgiften bygger alltså på det som redan står i huvudtexten, vilket gör 

att källövningen blir en fördjupning av det som redan står i huvudstoffet. Det blir dels 

underlag för att förstå texten genom att man får ta del av talet som även nämns i 

huvudtexten, men det blir även en fördjupningsmöjlighet som ligger i kontrast till den 

ganska konstaterande kunskapen som presenteras i huvudtexten.  

 

I Epos har inte sektionerna med källövningar samma funktion. Tre anledningar kan 

tänkas bidra till detta. Den första faktorn är bokens grafiska design. Sektionerna som 

innehåller källövningar är avskilda från resten av avsnitten genom grafisk 

differentiering, i detta fall i form av annan färgbakgrund, som ändamål att särhålla 

sektionen från resten av texten. Detta signalerar för eleverna att något annat än läsning 

av faktatext sker i sektionen, vilket kan vara positivt eftersom det är tydligt vad eleven 

kan förvänta sig. Tanken bakom den grafiska designen är inte olik det som Alla tiders 

historia tänkt sig genom att ha en blå bakgrund till sina källuppgiftsektioner, men 

skillnaden ligger i de två övriga faktorerna som kan åskådas i Epos, vilka är den tidigare 

nämnda positioneringen samt sektionens tematiska upplägg. Positioneringen av 

sektionerna i Epos, alltså att de befinner sig i slutet på avsnittet frånskilt texten, 

tillsammans med det faktum att de oftast tar upp något som inte har nämnts i 

huvudtexten, gör att sektionen skapar både ny konstaterande kunskap och 

problematiserar sig självt genom fördjupad reflekterande, analyserande eller förklarande 
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kunskap. Källuppgifterna i Epos har därmed en mycket bredare funktion än i Alla tiders 

historia eftersom frågorna måste generera fler sorters kunskaper. Detta leder till att de 

har en mer isolerad funktion i förhållande till huvudtexten än vad sektionerna i Alla 

tiders historia har. Huruvida det ena tillvägagångssättet är bättre än det andra är svårt att 

klargöra. Något som dock bör nämnas är att det sätts extra höga krav på utformningen 

av frågor i Alla tiders historia, eftersom deras funktion som tidigare nämnt kräver mer 

konkret fördjupning av det som redan står i huvudtexten. Ifall frågorna då inte förmedlar 

en fördjupad kunskap utan håller sig på en konstaterande nivå kan det leda till att inte 

lika stor del av den potentiella uppfyllning av ämnets syfte och kunskapskrav fylls 

genom uppgifterna, vilket i grund och botten kan ses som själva syftet med att inkludera 

arbetsuppgifter överhuvudtaget.  

 

Ytterligare en skillnad som är värd att poängtera mellan de två böckerna är hur de 

inkluderar vetenskapliga modeller och metoder. Som det nämndes i huvuddelen arbetar 

Alla tiders historia medvetet med teoretiska modeller och perspektiv såsom 

historiematerialism, strukturperspektiv, aktörsperspektiv och idealistisk 

historieuppfattning, vilket är något som inte syns i källuppgiftsektionerna i Epos. Detta 

är intressant eftersom det återigen pekar på hur sektionsupplägget påverkar 

uppgiftskonstruktionen i de båda böckerna. I och med att Alla tiders historia har färre 

frågor än Epos kan de mer fritt välja ett arbetsmetodiskt och/eller teoretiskt tema som 

ska genomsyra hela uppgiften. Ett exempel på detta nämns i föregående kapitel, när en 

hel sektion i Alla tiders historia ägnas åt frågor angående vetenskapsteoretiska begrepp 

såsom historiematerialism, strukturperspektivet, aktörsperspektivet och idealism. 

Samma upplägg blir svårare i Epos eftersom deras frågor följer ett tydligare 

progressionsmönster vad gäller kunskapsförmedling. Detta rättfärdigar inte det faktum 

att Epos inte inkluderar frågor som angår dessa alls, vilket ändå hade kunnat adresseras 

och ändras eftersom modellerna är användbara för att kunna använda och 

problematisera källorna ur ett perspektiv där man arbetar med historien såsom man gör 

på forskarnivå.  

 

Något som också bör uppmärksammas är den uppenbara bristen på frågor som genererar 

emancipatorisk kunskap. Den enda frågan som förmedlar sådan kunskap finns i Epos, 

medan det i Alla tiders historia inte syns en enda fråga som speglar sådan kunskap. 

Genom att inte inkludera fler frågor som handlar om att eleverna ska få lära sig om att ta 
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beslut och orientera sig inför framtiden, vilket är en av förmågorna som eleverna ska få 

möjlighet att utveckla, ligger ett krav på att läraren skapar andra övningar som genererar 

emancipatorisk kunskap som inte är kopplade till läroboken.  

 

Avslutningsvis kan det fastställas att likt Ammerts och Sharps fynd77 är konstaterande 

kunskap den främsta kunskapen som genereras även i uppgifter som baseras på 

historiskt källmaterial. Anledningen till detta anses vara den konstaterande kunskapens 

pedagogiska syfte, nämligen att få eleven att förstå och ta till sig källmaterialet för att 

sedan problematisera och fördjupa materialet genom några färre förklarande, 

reflekterande och/eller analyserande kunskaper. Upplägget i Epos källövningssektioner 

speglar detta tydligt genom sin funktion att både skapa ny kunskap samt fördjupa den, 

medan Alla tiders historias sektioner når syftet genom att fördjupa huvudtexten med 

hjälp av stödjande övningsuppgifter med källor som har en direkt koppling till det som 

sägs i huvudtexten. I och med detta blir kravet högre på läroboksförfattare som följer 

Alla tiders historias uppgiftsupplägg att höja andelen fördjupande frågor för att nå 

ämnesplanens syften och kunskapskrav på ett mer effektivt sätt. Fördelen med att 

använda sig av källor i övningsuppgifter är att det blir ett naturligt sätt att koppla in det 

källkritiska perspektivet och arbetsmetoder som får eleven att utveckla ett sådant tänk 

för att nå det kunskapskrav som har satts upp angående källkritik. 

 

Till sist bör det nämnas att båda böckerna inte inkluderar någon nämnvärd mängd frågor 

som genererar emancipatorisk kunskap, vilket ställer krav på att läraren skapar uppgifter 

utöver läroboken för att täcka alla kunskapskrav så väl som möjligt. Denna insikt 

legitimerar även Ammert och Sharps ramverk i en läraryrkeskontext eftersom man kan 

använda den för att tydligt se vilken sorts kunskap som fattas i läroböckerna. Detta 

bidrar till att läraren dels kan fastställa vid inköp av nya läromedel vilken läroboks 

uppgiftsektioner som är mest didaktiskt relevanta, dels tydligare komplettera läroboken 

med uppgifter som förmedlar annan sorts kunskap som är givande för att lyckas täcka 

alla läroplanens kunskapskrav på ett effektivare sätt. Därmed både förenklar och 

förbättrar denna modell lärarens planeringsarbete, vilken i slutändan kan leda till en 

bättre allmän arbetsinsats av både eleverna och läraren.   

  

                                                 
77 Ammert & Sharp 2016, 70 
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7 Sammanfattning 

 

Detta arbetes huvudsyfte har varit att diskutera vilken typ av kunskap läroboksuppgifter 

som baseras på historiskt källmaterial förmedlar. Utgångspunkt har varit Niklas Ammert 

och Heather Sharps mall ”Knowledge types in textbook activities” som de använt i 

artikeln ”Working with the Cold War –Types of Knowledge in Swedish and Australian 

Textbook Activities” för att göra en komparativ studie mellan australiska och svenska 

läroböcker angående vilken kunskap de förmedlar genom arbetsuppgifterna. Materialet 

som har använts i denna studie är Epos [historia] 1b och Alla tiders historia 1b, som båda 

innehåller uppgiftsektioner baserade på historiskt källmaterial. Resultatet visar att den 

konstaterande kunskapen är främst förekommande i båda böckerna, följt av förklarande, 

reflekterande/analyserande och sist emancipatorisk kunskap i Epos och 

reflekterande/analyserande, förklarande och emancipatorisk kunskap i Alla tiders 

historia. För att fördjupa diskussionen angående sektionernas didaktiska relevans har 

även deras utformning, omfång och placering i boken studerats. Genom detta nåddes 

slutsatsen att uppgiftsektionernas funktion i förhållande till huvudtexten spelar roll vid 

utformning av frågorna. Om deras huvudsakliga funktion är att problematisera 

huvudtextens innehåll, vilket är Alla tiders historias uppgiftsektioners funktion, behövs 

mestadels frågor som genererar förklarande, reflekterande/analyserande och 

emancipatorisk kunskap. Om deras funktion däremot är att skapa både ny kunskap vid 

sidan av huvudtexten och sedan problematisera den kunskapen, vilket är fallet i Epos, 

behövs en mer välspridd kunskapsförmedling för att eleven både ska kunna ta till sig den 

nya kunskapen och sedan problematisera den. Något som även bör nämnas är att den 

emancipatoriska kunskapen i stort sett inte står att finna i sektionerna. Dessa insikter visar 

på metodens användbarhet för lärare både vid inköp av läromedel och i planeringssyfte. 

Genom att studera läroböckerna på förhand kan läraren dels välja vilken bok som är mest 

didaktiskt relevant, dels skapa uppgifter vid sidan av som genererar kunskaper som 

böckernas uppgiftsektioner inte genererar genom sin funktion och kunskapsförmedling. 

Detta gör att läroplanens kunskapsmål kan nås på ett mer effektivt sätt, vilket i slutändan 

även effektiviserar och förbättrar lärarens arbetsinsats.  
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Bilagor 

Bilaga A - Ammert och Sharps ramverk för kunskapstyper i 

läroboksuppgifter78 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                 
78 Ammert & Sharp 2016, 65 

Kunskapstyp  Kunskapstypens attribut  Habermas definition  Frågor som inkluderas i 
övningen:  

Konstaterande kunskap (likt 
Habermas tekniska 
kunskap)  

•  - saklig 
•  - redovisar för 
•  - konfirmerande 
•  - kort beskrivning 
•  - konstaterande 

Skapas ur frågorna “vad” 
och “hur”; mestadels 
deskriptiv kunskap ofta 
baserad på observation; 
hjälper människor att 
regulera, förutse och 
kontrollera deras 
vardagliga liv  

Vad är? Vem är? Vad 
hände? När? Hur mycket? 
Hur ofta?  

Förklarande kunskap (likt 
Habermas praktiska 
kunskap)  

•  - förklarande 
•  - tolkande 
•  - deskriptiv 
•  - bakgrundsbeskrivande 

Skapas ur frågan “varför” 
och är snarare tolkande än 
deskriptiv. Angår motiv och 
orsaker, och hjälper oss att 
förstå människors aktioner 
och attityder, vilket hjälper 
oss när vi har med 
människor att göra. 

Hur var det möjligt? Vad 
betyder det? Varför? Vad 
hände sedan? 

Reflekterande och/eller 
analyserande kunskap 

Kopplar till eleven, elevers 
erfarenheter och 
förkunskaper. Referenser 
till parallella kontexter, 
teoretiska begrepp eller 
modeller 

Skapas ur frågorna “i vems 
intresse” eller ”vem gagnas 
av det och vem förlorar på 
det”. 

Hur kan jag förstå detta? 
Vad kan jag jämföra det 
med? Varför 
agerade/reagerade 
människor på det sätter?  

Emancipatorisk och 
transformativ kunskap (likt 
Habermas frigörande 
kunskap)  

Elever behöver fundera på 
hur man tar en teoretisk 
förståelse angående ett 
historiskt skeende och 
“aktiverar” det i en 
autentisk, aktiv 
medborgarskapskontext 
som kritiserar allmänt 
vedertagna ”normer?” 

Angår effekten av makt, 
privilegium och fördelar I 
situationer, och hjälper 
därför människor att 
frigöra dem själva från 
varierade former av sämre 
utgångspunkter och 
förtryck för att söka 
rättvisa för dem själva och 
andra.  

Vilken aktion kan tas?  
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Bilaga B – Kunskapstyper i Epos Historia 1b 
 

  

EPOS Konstaterande 
kunskap 

Förklarande 
kunskap 

Reflekterande 
och/eller 
analyserande 
kunskap 

Emancipatorisk 
kunskap 

Antal 
frågor 

Antal källor 

Sektion 1 2 2 2 0 6 6 

Sektion 2 4 2 2 0 8 8 

Sektion 3 11 2 2 0 15 2 

Sektion 4 6 1 2 0 9 4 

Sektion 5 7 3 
3 

0 13 3 

Sektion 6 4 7 0 0 11 3 

Sektion 7 8 2 2 0 12 2 

Sektion 8 3 1 4 0 8 1 

Sektion 9 2 2 5 0 9 2 

Sektion 10 1 6 1 0 8 4 

Sektion 11 3 8 3 0 14 4 

Sektion 12 2 2 4 1 9 7 

Sektion 13 1 5 0 0 6 6 

Sektion 14 4 7 4 0 15 2 

Sektion 15 12 5 1 0 18 11 

Sektion 16 5 8 4 0 17 3 

Sektion 17 1 5 0 0 6 5 

Totalt 76 68 39 1 184 73 
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Bilaga C – Kunskapstyper i Alla tiders historia 1b 

 

 

Alla tiders 
historia 

Konstaterande 
kunskap 

Förklarande 
kunskap 

Reflekterande 
och/eller 
analytisk 
kunskap 

Emancipatorisk 
kunskap 

Antal 
frågor 

Antal 
källor 

Sektion 1 3 0 0 0 3 1 

Sektion 2 0 1 1 0 2 1 

Sektion 3 2 0 4 0 6 1 

Sektion 4 3 1 0 0 4 1 

Sektion 5 4 0 2 0 6 1 

Sektion 6 4 0 1 0 5 1 

Sektion 7 1 3 0 0 4 1 

Sektion 8 1 2 0 0 3 2 

Sektion 9 2 0 0 0 2 1 

Sektion 10 4 2 0 0 6 1 

Sektion 11 3 0 0 0 3 2 

Sektion 12 0 0 3 0 3 1 

Sektion 13 1 2 1 0 4 1 

Sektion 14 2 1 2 0 5 1 

Sektion 15 4 0 1 0 5 1 

Sektion 16 1 1 2 0 4 1 

Sektion 17 0 0 2 0 2 1 

Sektion 18 3 2 0 0 5 1 

Sektion 19 2 4 2 0 6 2 

Totalt 40 19 21 0 80 22 


